На основу члана 38. Закона o приватизацији ("Службени гласник РС", бр. 38/01, 18/03 и 45/05 ), и члана 9. Уредбе о
продаји капитала и имовине јавном аукцијом ("Службени гласник РС" бр. 52/05),
Агенција за приватизацију објављује:
Теразије 23, 11000 Београд, Република Србија
тел: 011/3020-804,011/3020-803 факс: 011/3020-881

JАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ НА ЈАВНИМ АУКЦИЈАМА
Основни подаци о аукцијској продаји

Aукцијску документацију заинтересовани могу купити по цени
од: 40000 динара, након добијања фактуре од стране Агенције
за приватизацију. У цену није урачунат ПДВ. Откуп аукцијске
документације је обавезан, а приликом њеног преузимања
потписује се Уговор о чувању поверљивих података. Након
подношења доказа о уплати, аукцијска документација се може
подићи на следећој адреси:
Агенција за приватизацију, Београд, Теразије 23 од 9:00 до
17:00 часова у периоду од 24.11.2006. до 19.12.2006. године.
РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВЕ ЈЕ 20.12.2006. ГОДИНЕ ДО 17:00
Попуњенa пријавa која је део аукцијске документације, са
потписаним нацртом купопродајног уговора и доказом о
уплати депозита, подноси се у затвореној коверти са натписом:
"ПРИЈАВА ЗА УЧЕШЋЕ НА ЈАВНОЈ АУКЦИЈИ 281206,
Агенција
за приватизацију, Београд, Теразије 23".

УКОЛИКО НА КОВЕРТИ СТОЈИ ИМЕ СУБЈЕКТА ПРИВАТИЗАЦИЈЕ,
ИЛИ ПУНА ШИФРА АУКЦИЈСКЕ ПРОДАЈЕ ПРИЈАВА МОЖЕ БИТИ
ОДБИЈЕНА.
AУКЦИЈА ЋЕ СЕ ОДРЖАТИ ДАНА: 28.12.2006.
на адреси: Агенција за приватизацију, Београд, Теразије 23,
2.спрат, Велика сала у 11:00 часова. Регистрација учесника
аукције одржаће се на истој адреси дана:
28.12.2006. од 09:00 до 10:50 часова.
Средства плаћања могу бити у домаћој валути, страној
конвертибилној валути, обвезницама по основу неисплаћене
девизне штедње грађана које доспевају закључно са даном
продаје капитала (28.12.2006.) издатим физичким лицима који
су држављани Републике Србије. Ако се учесник пријави само
за друго надметање средства плаћања могу бити и у обвезни-

цама по основу неисплаћене девизне штедње грађана које не
доспевају закључно са даном продаје капитала (28.12.2006.)
издатим физичким лицима који су држављани Републике
Србије.
У случају да је као средство плаћања депозита приложена
првокласна банкарска гаранција, она мора бити наплатива у
року од 48 сати од проглашења купца на аукцији.
Депозит за учешће враћа се 15 дана након одржавања јавне
аукције.
Агенција за приватизацију задржава право да датум
одржавања аукције и рок за пријаву по потреби измени и о
томе обавештава заинтересоване, најкасније до дана
одржавања аукције.
Обилазак субјекaта приватизације обавиће се након потписивања Уговора о чувању поверљивих података у периоду
од 24.11.2006. до 19.12.2006., уз претходно утврђену сатницу
са Агенцијом за приватизацију, тел: 011/3020-804;011/3020803 или факс: 011/3020-881.

* Укупна процењена вредност капитала који се приватизује, изражена у ЕУР-има, обрачуната је по званичном курсу на дан 24.11.2006. године.
** Подаци о укупним пословним приходима и расходима, изражени у ЕУР-има, обрачунати су по просечним годишњим реалним курсевима.

Кратак опис поступка ЈАВНЕ АУКЦИЈЕ
Продају капитала методом јавне аукције спроводи Аукцијска
комисија коју образује Агенција за приватизацију. Комисија
надгледа продају аукцијом, региструје учеснике на аукцији,
проглашава аукцију неуспелом, потписује записник и обавља
друге послове од значаја за спровођење аукције у складу са
законом. Услови за спровођење аукције су испуњени ако је
најмање једно лице стекло статус учесника аукције и ако је
присутно
лично
или
заступљено
преко
овлашћеног
представника. У време које је предвиђено за почетак ЈАВНЕ
АУКЦИЈЕ, аукционар ће отворити прво надметање где средства
плаћања могу бити у готовом новцу и доспелим обвезницама.
Ако на првом надметању учествује више лица аукционар
оглашава почетну цену као и свако наредно увећање. Уколико
се након трећег позива за прихватање новоутврђ не цене не

огласе заинтересовани купци, ударцем чекића аукционар
означава аукцију завршеном. Продајна цена постаје највећа
понуђена вредност, а купцем се проглашава учесник који је
први понудио највишу цену. Ако након оглашавања почетне
цене није било заинтересованих ни после трећег позива,
аукционар ударцем чекића проглашава прво надметање
неуспелим и одмах отвара друго надметање где средства
плаћања могу бити и у недоспелим обвезницама. На другом
надметању учествују пријављени за друго надметање, као и
учесници првог надметања ако је оно било неуспешно. Ако на
другом надметању учествује више лица аукционар оглашава
почетну цену као и свако наредно увећање. Уколико се након
трећег позива за прихватање новоутврђене цене не огласе
заинтересовани купци, ударцем чекића аукционар означава

аукцију завршеном. Продајна цена постаје највећа понуђена
вредност, а купцем се проглашава учесник који је први
понудио највишу цену. Ако након оглашавања почетне цене
није било заинтересованих ни после трећег позива, аукција се
проглашава неуспелом, а учесници губе право на враћање
депозита.
Када другом надметању присуствује само једно лице које је
стекло статус учесника, то лице се позива да прихвати почетну
цену три пута. Ако прихвати почетну цену проглашава се
купцем при чему је почетна цена уједно и продајна цена. Ако
учесник не прихвати почетну цену аукција се проглашава
неуспелом, а он губи право на враћање депозита.

1) Основни подаци о субјекту приватизације: Грађевинско предузеће у друштвеној својини ТИМОГРАДЊА, ЗАЈЕЧАР
Укупна процењена вредност капитала који се приватизује износи: 166.759.000 Дин или 2.116.230 *ЕУР-а што
представља 70 % укупног капитала привредног субјекта.
Депозит за учешће на аукцији износи: 13.341.000 Дин или 169.298 *ЕУР-а
Пoчетна цена на аукцијској продаји износи: 26.681.000 Дин
Минимум инвестиција у субјект приватизације износи: 16.132.000 Дин

Шифра аукцијске продаје: 281206-1644п
Матични број субјекта: 07246919
Делатност субјекта: Груби грађевински радови

Најважнија имовина субјекта приватизације
A) Зграде - најважнији објекти (м2):

1. Зграда гатера (381) 2. Хала металне конструкције (690) 3. Сушара за блокове број
3 (1157) 4. Производна хала (730) 5. Машинска радионица (160)

Б) Најзначајнија опрема:

1) Аутоматска бетонара (ASB) 2) Грађевинска дизалица (LM 63 NC kran) 3) Аутодизализа ("Metalna" Maribor) 4)
Миксер (FAP 2226) 5) Булдожер (TG 140 B) 6) Багер (A-600 B)

В) Земљиште (м²): Укупно земљиште - 474998 ; Грађевинско земљиште: (111884) - у државној својини; Пољопривредно земљиште: (2667) - у друштвеној својини; Остало земљиште: (360447) - у државној својини

Биланс успеха за:

2004. годину

Исказан у:
Укупни пословни приходи
Укупни пословни расходи

Дин
96.531.000
95.041.000
Најважнији производи/услуге: 1) Бетонски блок 2) Бетонска маса 3) Гранулација 4) Димњачки блок
Укупан број запослених: 238; од тога ВСС: 4

**EУР
1.322.306
1.301.896

2005. годину

Дин
44.400.000
92.855.000

**EУР
535.540
1.119.990

2) Основни подаци о субјекту приватизације: Друштвено предузеће за монтажерске радове ТЕРМОМОНТ, ПИРОТ
Укупна процењена вредност капитала који се приватизује износи: 26.215.000 Дин или 332.675 *ЕУР-а што представља
70 % укупног капитала привредног субјекта.
Депозит за учешће на аукцији износи: 1.311.000 Дин или 16.634 *ЕУР-а
Пoчетна цена на аукцијској продаји износи: 2.621.000 Дин
Минимум инвестиција у субјект приватизације износи:
4.225.000 Дин

Шифра аукцијске продаје: 281206-1756п
Матични број субјекта: 07347766
Делатност субјекта: Инсталациони радови

Најважнија имовина субјекта приватизације
A) Зграде - најважнији објекти (м2):

1. Управна зграда (843) 2. Зграда електро радионице (476) 3. Зграда магацина са
надстрешницом (297) 4. Портирница са канцеларијама техничке припреме (216) 5.
Монтажна продавница (35) 6. Хала браварске радионице - држалац (1102)

Б) Најзначајнија опрема:

1) Кран дизалица (Arsenije ST) 2) Машина за варење пластике - 2 комада (N 16 TIP PO7) 3) Машина за сечење лима
(HAP 50/2500) 4) Електричне бушилице - 9 комада (SB32; SB23) 5) Машина за роловање (MS-11/2000) 6) Апкант
преса (HARA 50) 7) Мини бус 8) Теретно возило (Mercedes)

В) Земљиште (м²): Укупно земљиште-15628; Грађевинско земљиште: (15628) ((236)-у друштвеној својини; (15392)-у државној својини)

Биланс успеха за:

Исказан у:
Укупни пословни приходи
Укупни пословни расходи

2004. годину

Дин
52.333.000
66.392.000

**EУР
716.871
909.455

2005. годину

Дин
7.049.000
31.505.000

**EУР
85.023
380.004

Најважнији производи/услуге: 1) Инсталациони радови
Укупан број запослених: 125; од тога ВСС: 3

3) Основни подаци о субјекту приватизације: Друштвено предузеће ГЕОСОНДА-МАШИНСКИ ЦЕНТАР за производњу и одржавање грађевинских и рударских машина и уређаја и услуге
металопрерађивачког занатства, БЕОГРАД
Укупна процењена вредност капитала који се приватизује износи: 130.781.000 Дин или 1.659.655 *ЕУР-а што
представља 70 % укупног капитала привредног субјекта.
Депозит за учешће на аукцији износи: 10.462.000 Дин или 132.773 *ЕУР-а
Пoчетна цена на аукцијској продаји износи: 20.925.000 Дин
Минимум инвестиција у субјект приватизације износи:
1.739.000 Дин

Шифра аукцијске продаје: 281206-1780п
Матични број субјекта: 06969658
Делатност субјекта: Производња грађевинских машина

Најважнија имовина субјекта приватизације
A) Зграде - најважнији објекти (м2):

1. Магацини и радионице, Београд, Лештане (1405) 2. Управна зграда, Београд,
Лештане (145) 3. Стан, Београд, Пљешевичка 11/5 (57) 4. Стан у бараци, Београд,
Лештане (100) 5. Пословна зграда, Београд, 27. марта 97- 99 (49)

Б) Најзначајнија опрема:

1) Виљушкар 8 tона (LITOSTROJ) 2) Путничко возило (PASAT) 3) Струг "MORANDO" (7 комада) (PA) 4) Уређај за
прање и пескирање (328 CW) 5) Глодалица универзална (2 комада) (GKA-3UMT) 6) Камион (MERCEDES)

В) Земљиште (м²): Укупно земљиште – 1236; Грађевинско земљиште: (1236)- у државној својини

Биланс успеха за:

Исказан у:
Укупни пословни приходи
Укупни пословни расходи

2004. годину

Дин
9.315.000
10.424.000

**EУР
127.599
142.791

2005. годину

Дин
2.092.000
8.309.000

**EУР
25.233
100.221

Најважнији производи/услуге: 1) Машинске обраде 2) Браварски радови 3) Механичарски радови 4) Машинбраварски радови
Укупан број запослених: 25; од тога ВСС: 2

4) Основни подаци о субјекту приватизације: Друштвено предузеће ГЕОСОНДА-ИСТРАЖНО БУШЕЊЕ за геолошке и рударске радове, БЕОГРАД
Укупна процењена вредност капитала који се приватизује износи: 34.597.000 Дин или 439.052 *ЕУР-а што представља
70 % укупног капитала привредног субјекта.
Депозит за учешће на аукцији износи: 2.768.000 Дин или 35.124 *ЕУР-а
Пoчетна цена на аукцијској продаји износи: 5.536.000 Дин
Минимум инвестиција у субјект приватизације износи:
3.050.000 Дин

Шифра аукцијске продаје: 281206-1781п
Матични број субјекта: 06969640
Делатност субјекта: Испитивање терена бушењем и сондирањем

Најважнија имовина субјекта приватизације
A) Зграде - најважнији објекти (м2):

1. Пословна зграда, Београд, 27 марта 97-99 (65) 2. Магацини и радионице,
Београд, Лештане (70) 3. Радничко насеље, Београд, Лештане (75) 4. Надстрешница,
Београд, Лештане (42)

Б) Најзначајнија опрема:

1) Гарнитура за бушење (GEO-500) 2) Гарнитура за бушење (Mobi dril) 3) Гарнитура за бушење (GEO-300) 4)
Камион (FAP 1318) 5) Путнички аутомобил (Škoda fabia elegance TDI 1.9)

В) Земљиште (м²): Укупно земљиште – 4151; Грађевинско земљиште: (4151)- у државној својини

Биланс успеха за:

2004. годину

Исказан у:
Укупни пословни приходи
Укупни пословни расходи

Дин
3.485.000
6.563.000
Најважнији производи/услуге: 1) Истражно бушење за испитивање минералних сировина и хидрогеолошко испитивање
Укупан број запослених: 17; од тога ВСС: 1

**EУР
47.738
89.902

2005. годину

Дин
1.048.000
7.384.000

**EУР
12.641
89.064

5) Основни подаци о субјекту приватизације: Друштвено предузеће ГЕОСОНДА-ГЕОМЕХАНИКА за истраживање и испитивање тла, БЕОГРАД
Укупна процењена вредност капитала који се приватизује износи: 55.821.000 Дин или 708.390 *ЕУР-а што представља
70 % укупног капитала привредног субјекта.
Депозит за учешће на аукцији износи: 4.466.000 Дин или 56.672 *ЕУР-а
Пoчетна цена на аукцијској продаји износи: 8.931.000 Дин
Минимум инвестиција у субјект приватизације износи:
1.269.000 Дин

Шифра аукцијске продаје: 281206-1783п
Матични број субјекта: 06969682
Делатност субјекта: Испитивање терена бушењем и сондирањем

Најважнија имовина субјекта приватизације
A) Зграде - најважнији објекти (м2):

1. Пословна зграда, Београд, 27. марта 97-99 (45) 2. Стамбени објекат-радничко
насеље, Београд, Лештане (50) 3. Лабораторија, Београд, Лештане (484) 4.
Надстрешница, Београд, Лештане (42)

Б) Најзначајнија опрема:

1) Гарнитура за бушење (Mobile Drill-53) 2) Гарнитура за бушење (Mobile Drill-30) 3) Агрегат за бушење (GDR-150)
4) Камиони за фиксиране бушеће гарнитуре (2 комада) (TAM-150-T-11, TAM-110-T-10) 5) Геомеханичка
лабораторијска опрема (Апарати и опрема за комплетна испитивања)

В) Земљиште (м²): Укупно земљиште – 1553; Грађевинско земљиште: (1553)- у државној својини

Биланс успеха за:

2004. годину

Исказан у:
Укупни пословни приходи
Укупни пословни расходи

Дин
14.114.000
13.970.000

**EУР
193.337
191.365

2005. годину

Дин
11.975.000
13.286.000

**EУР
144.439
160.252

Најважнији производи/услуге: 1) Израда геомеханичких пројеката истраживања 2) Истражно бушење 3) Картирање језгра бушотина 4) Инжењерско геолошко картирање терена 5) Геомеханичка лабораторијска испитивања узорака
тла 6) Израда геомеханичких елабората 7) Техничка контрола пројеката и елабората
Укупан број запослених: 25; од тога ВСС: 4

6) Основни подаци о субјекту приватизације: Друштвено предузеће ДОМАЋА РАДИНОСТ, ЛЕСКОВАЦ
Укупна процењена вредност капитала који се приватизује износи: 53.126.000 Дин или 674.190 *ЕУР-а што представља
70 % укупног капитала привредног субјекта.
Депозит за учешће на аукцији износи: 6.375.000 Дин или 80.903 *ЕУР-а
Пoчетна цена на аукцијској продаји износи: 12.750.000 Дин
Минимум инвестиција у субјект приватизације износи:
1.046.000 Дин

Шифра аукцијске продаје: 281206-1811
Матични број субјекта: 07196091
Делатност субјекта: Производња плетених и кукичаних пуловера

Најважнија имовина субјекта приватизације
A) Зграде - најважнији објекти (м2):

1. Производно управна зграда (1190) 2. Магацин (232) 3. Зграда производње (28) 4.
Магацин (54)

Б) Најзначајнија опрема:

1) Машине (3 комада) (NECCHI) 2) Ибердекс (2 комада) (KANSAI) 3) Аутомат за плетење (MERIMA) 4) Машина за
прешпуловање 5) Помоћна машина за прешпуловање 6) Помоћна машина (FM 5)

В) Земљиште (м²): Укупно земљиште – 7814; Грађевинско земљиште: (7814)- у државној својини

Биланс успеха за:
Исказан у:

2004. годину
Дин

**EУР

2005. годину
Дин

**EУР

Укупни пословни приходи
Укупни пословни расходи

182.000
2.493
676.000
3.800.000
52.053
2.255.000
Најважнији производи/услуге: 1) Мушка, женска и дечија конфекција 2) Мушка, женска и дечија лака конфекција 3) Конфекцијски програм за угоститељство и пекарску индустрију 4) Заставе
Укупан број запослених: 8; од тога ВСС: 1

8.154
27.199

7) Основни подаци о субјекту приватизације: Друштвено предузеће ЕЛЕКТРОКОНТАКТ, ПРЕШЕВО
Укупна процењена вредност капитала који се приватизује износи: 768.000 Дин или 9.740 *ЕУР-а што представља 70 %
укупног капитала привредног субјекта.
Депозит за учешће на аукцији износи: 77.000 Дин или 974 *ЕУР-а
Пoчетна цена на аукцијској продаји износи: 154.000 Дин
Минимум инвестиција у субјект приватизације износи:
213.000 Дин

Шифра аукцијске продаје: 281206-1812
Матични број субјекта: 07179235
Делатност субјекта: Социјални рад без смештаја

Најважнија имовина субјекта приватизације
A) Зграде - најважнији објекти (м2):

Б) Најзначајнија опрема:

1. Управна зграда са магацином (314) 2. Барака - корисник (15)

1) Екс центар преса (6 комада) (E-PA(4t,10t)) 2) Ентар преса (5 комада) (E-PA(16t,25t)) 3) Хидраулична преса (4
комада) (HDC 2-40) 4) Универзални струг (PA-301-2500)

В) Земљиште (м²): Укупно земљиште – 5590; Грађевинско земљиште: (5590)- у друштвеној својини

Биланс успеха за:

2004. годину

Исказан у:
Укупни пословни приходи
Укупни пословни расходи

Дин
626.000
4.429.000

**EУР
8.575
60.670

2005. годину

Дин
536.000
4.853.000

**EУР
6.465
58.535

Најважнији производи/услуге: 1) Социјални рад
Укупан број запослених: 30; од тога ВСС: 2

8) Основни подаци о субјекту приватизације: Предузеће за грађевинске послове, трговину и инжењеринг ЦЕНТАР А.Д., БЕОГРАД
Укупна процењена вредност капитала који се приватизује износи: 18.800.000 Дин или 238.578 *ЕУР-а што представља
58,954 % укупног капитала привредног субјекта.
Депозит за учешће на аукцији износи: 2.256.000 Дин или 28.629 *ЕУР-а
Пoчетна цена на аукцијској продаји износи: 4.512.000 Дин
Минимум инвестиција у субјект приватизације износи:
495.000 Дин

Шифра аукцијске продаје: 281206-1813
Матични број субјекта: 07025327
Делатност субјекта: Малтерисање

Најважнија имовина субјекта приватизације
A) Зграде - најважнији објекти (м2):

Б) Најзначајнија опрема:

1. Пословна зграда - Миклошићева 14 (250)

1) Путнички аутомобил (Mazda 626) 2) Камион (TAM 80t) 3) Путнички аутомобил (Lada karavan 1500) 4) Компресор

В) Земљиште (м²): Укупно земљиште – 360; Грађевинско земљиште: (360) -у државној својини

Биланс успеха за:

2004. годину

Исказан у:
Укупни пословни приходи
Укупни пословни расходи

Дин
16.359.000
17.485.000

**EУР
224.090
239.514

2005. годину

Дин
11.638.000
10.813.000

**EУР
140.374
130.423

Најважнији производи/услуге: 1) Грађевинско - занатски радови
Укупан број запослених: 9; од тога ВСС: 3

9) Основни подаци о субјекту приватизације: Акционарско друштво за туризам, угоститељство и трговину ЖУПА, КРУШЕВАЦ
Укупна процењена вредност капитала који се приватизује износи: 870.047.000 Дин или 11.041.208 *ЕУР-а што
представља 69,888 % укупног капитала привредног субјекта.
Депозит за учешће на аукцији износи: 104.406.000 Дин или 1.324.945 *ЕУР-а
Пoчетна цена на аукцијској продаји износи: 208.811.000 Дин
Минимум инвестиција у субјект приватизације износи: 21.270.000 Дин

Шифра аукцијске продаје: 281206-1814
Матични број субјекта: 07192983
Делатност субјекта: Хотели и мотели са рестораном

Најважнија имовина субјекта приватизације
A) Зграде - најважнији објекти (м2):

1. Хотел "Рубин" - корисник (7728) 2. Хотел "Европа" - држалац (2638) 3. Мотел
"Рубин" (1717) 4. Реторан "Багдала" - корисник (502) 5. Кафе посластичарница
''Бегдалино'' - корисник (289)

Б) Најзначајнија опрема:

1) Телефонска централа (Media world) 2) Ресторанске столице (605 комада) 3) Фискалне касе 4) Клима уређаји

В) Земљиште (м²): Укупно земљиште – 52873; Грађевинско земљиште: (50009) ((47868)-у друштвеној својини; (2141)-у државној својини); Пољопривредно земљиште: (2864) -у друштвеној својини

Биланс успеха за:
Исказан у:

2004. годину
Дин

**EУР

2005. годину
Дин

**EУР

Укупни пословни приходи
Укупни пословни расходи

50.275.000
65.625.000
Најважнији производи/услуге: 1) Услуге смештаја 2) Услуге исхране 3) Услуге точења пића 4) Трговина на мало
Укупан број запослених: 146; од тога ВСС: 4

688.680
898.948

48.187.000
63.971.000

581.218
771.600

10) Основни подаци о субјекту приватизације: ЕЛЕКТРОМЕХАНИКА монтажно, ремонтно и пројектантско друштвено предузеће, НИШ

Шифра аукцијске продаје: 281206-1815
Матични број субјекта: 07396554
Делатност субјекта: Производња опреме за дистрибуцију електричне енергије

Најважнија имовина субјекта приватизације
A) Зграде - најважнији објекти (м2):

1. Производна хала, Г. М. Лешјанина 93а, Ниш - корисник (539) 2. Управни део
објекта, Г. М. Лешјанина 93а, Ниш - корисник (83) 3. Монтажна надстрешница, Г. М.
Лешјанина 93а, Ниш - корисник (21)
В) Земљиште (м²):

Биланс успеха за:

Укупна процењена вредност капитала који се приватизује износи: 37.968.000 Дин или 481.828 *ЕУР-а што представља
70 % укупног капитала привредног субјекта.
Депозит за учешће на аукцији износи: 3.797.000 Дин или 48.183 *ЕУР-а
Пoчетна цена на аукцијској продаји износи: 7.594.000 Дин
Минимум инвестиција у субјект приватизације износи:
3.679.000 Дин
Б) Најзначајнија опрема:

1) Хидраулична преса (40/2000) 2) Путничкo возило (Zastava) 3) Путничкo возило (Hundai El.) 4) Путничкo возило
(Dacia Sol.) 5) Машина за дегазацију

2004. годину

Исказан у:
Укупни пословни приходи
Укупни пословни расходи

Дин
66.253.000
54.881.000
Најважнији производи/услуге: 1) Разводни ормари 2) Трафо станице 3) Расвета
Укупан број запослених: 29; од тога ВСС: 3

**EУР
907.550
751.774

2005. годину

Дин
31.359.000
38.516.000

**EУР
378.243
464.569

11) Основни подаци о субјекту приватизације: Друштвено предузеће ГЕОСОНДА - КОНСОЛИДАЦИЈА за геолошке, рударске и грађевинске радове, БЕОГРАД
Укупна процењена вредност капитала који се приватизује износи: 113.781.000 Дин или 1.443.918 *ЕУР-а што
представља 70 % укупног капитала привредног субјекта.
Депозит за учешће на аукцији износи: 13.654.000 Дин или 173.270 *ЕУР-а
Пoчетна цена на аукцијској продаји износи: 27.307.000 Дин
Минимум инвестиција у субјект приватизације износи: 34.411.000 Дин

Шифра аукцијске продаје: 281206-1816
Матични број субјекта: 06969631
Делатност субјекта: Изградња хидрограђевинских објеката

Најважнија имовина субјекта приватизације
A) Зграде - најважнији објекти (м2):

1. Управна зграда, Београд, 27 марта 97-99 (187) 2. Објекат-хала, Београд,
Лештане (919) 3. Радионица и магацин, Београд, Лештане (274) 4. Магацин,
Београд, Лештане (360) 5. Топлана, Београд, Лештане (206) 6. Магацин, Београд,
Лештане (348)

Б) Најзначајнија опрема:

1) Гарнитура за бушење ("Atlas Copco" Diamek 200) 2) Гарнитура за бушење са прибором ( "Gemsa" F 100 F 25 Nm)
3) Ињектор (MCI 200 vario) 4) Хидраулична преса за затезање каблова (S-100) 5) Машина за торкет бункер 6)
Скела 500 м2 (2 комада)

В) Земљиште (м²): Укупно земљиште – 13190; Грађевинско земљиште: (13190)- у државној својини

Биланс успеха за:

2004. годину

Исказан у:
Укупни пословни приходи
Укупни пословни расходи

2005. годину

Дин
**EУР
Дин
**EУР
243.686.000
3.338.073
181.645.000
2.190.949
202.387.000
2.772.349
193.960.000
2.339.489
Најважнији производи/услуге: 1) Изградња хидрограђевинских објеката 2) Инжењеринг 3) Техничко испитивање и анализа 4) Технички савети 5) Пројектовање грађевинских и других објеката 6) Изнајмљивање машина и остале
опреме за грађевинарство
Укупан број запослених: 142; од тога ВСС: 16

12) Основни подаци о субјекту приватизације: Електро-индустријска сервисна мрежа АД, БЕОГРАД

Шифра аукцијске продаје: 281206-1817
Матични број субјекта: 07048661
Делатност субјекта: Оправка радио и тв апарата

Најважнија имовина субјекта приватизације

Укупна процењена вредност капитала који се приватизује износи: 326.935.000 Дин или 4.148.922 *ЕУР-а што
представља 67,011 % укупног капитала привредног субјекта.
Депозит за учешће на аукцији износи: 39.232.000 Дин или 497.871 *ЕУР-а
Пoчетна цена на аукцијској продаји износи: 78.464.000 Дин
Минимум инвестиција у субјект приватизације износи: 15.760.000 Дин

A) Зграде - најважнији објекти (м2):

1. Пословни простор, Београд, Облаковска 51 (1154) 2. Управна зграда, Београд,
угао Милана Јовановића и Бонџулићеве (корисник) (1767) 3. Пословни простор,
Београд, Карађорђев трг 1 (83) 4. Пословни простор, Кикинда (118) 5. Пословни
простор, Крагујевац (корисник) (84)
В) Земљиште (м²):

Биланс успеха за:

Б) Најзначајнија опрема:

1) Возило (RIVAL KOMBI 35.8) 2) Путничко возило (PEUGEOT 406) 3) Електричарски кофер 4) Пуњач за виљушкар 5)
Камион (ZA. 85.14 TURBO ZETA) 6) Фискалне касе (27 комада)

2004. годину

Исказан у:
Укупни пословни приходи
Укупни пословни расходи

Дин
91.539.000
114.846.000
Најважнији производи/услуге: 1) Поправка електротехничких апарата и уређаја 2) Промет електротехничке робе
Укупан број запослених: 157; од тога ВСС: 10

**EУР
1.253.925
1.573.190

2005. годину

Дин
77.922.000
102.130.000

**EУР
939.872
1.231.862

13) Основни подаци о субјекту приватизације: Друштвено предузеће за водопривреду и нискоградњу ВОДОГРАДЊА, ВРАЊЕ

Шифра аукцијске продаје: 281206-1818
Матични број субјекта: 07864361
Делатност субјекта: Грађевински и специјализовани радови

Најважнија имовина субјекта приватизације
A) Зграде - најважнији објекти (м2):

1. Управна зграда (994) 2. Радионица-гараже (623) 3. Надстрешица (434) 4.
Радионица 2 (232) 5. Управна зграда сепарације у Бресници (113)

Укупна процењена вредност капитала који се приватизује износи: 77.894.000 Дин или 988.508 *ЕУР-а што представља
70 % укупног капитала привредног субјекта.
Депозит за учешће на аукцији износи: 9.347.000 Дин или 118.621 *ЕУР-а
Пoчетна цена на аукцијској продаји износи: 18.695.000 Дин
Минимум инвестиција у субјект приватизације износи:
7.105.000 Дин
Б) Најзначајнија опрема:

1) Грејдер 2) Трактор гусеничар (TG-140A) 3) Утоварна лопата (ULT-160) 4) Вибрациони ваљак (BW 160) 5)
Трактор гусеничар (TG-170A) 6) ФАП (1921 BK)

В) Земљиште (м²): Укупно земљиште- 426559: Пољопривредно земљиште: (51826) ((7271)-у друштвеној својини; (44555)- у државној својини); Грађевинско земљиште: (10143)- у државној својини); Шумско

земљиште: (130399) ((50995)- у друштвеној својини; (79404)- у државној својини); Остало земљиште: (234191) ((115420)- у друштвеној својини; (118771)- у државној својини)
Биланс успеха за:
2004. годину
2005. годину
Исказан у:
Укупни пословни приходи
Укупни пословни расходи

Дин
**EУР
25.333.000
347.018
30.956.000
424.043
Најважнији производи/услуге: 1) Вађење шљунка и песка 2) Производња готовог бетона 3) Извођење радова из области нискоградње и хидроградње
Укупан број запослених: 87; од тога ВСС: 5

Дин
32.017.000
42.100.000

**EУР
386.180
507.798

14) Основни подаци о субјекту приватизације: Дрвно индустријско предузеће НОВИ ХРАСТ ДОО, МОРОВИЋ

Шифра аукцијске продаје: 281206-1822
Матични број субјекта: 08702276
Делатност субјекта: Производња резане грађе

Најважнија имовина субјекта приватизације
A) Зграде - најважнији објекти (м2):

1. Пиланска хала I (803) 2. Пиланска хала II (843) 3. Нова управна зграда (391) 4.
Гаража за механизацију (136) 5. Стара управна зграда (235)
В) Земљиште (м²):

Биланс успеха за:

Укупна процењена вредност капитала који се приватизује износи: 46.517.000 Дин или 590.316 *ЕУР-а што представља
70 % укупног капитала привредног субјекта.
Депозит за учешће на аукцији износи: 5.582.000 Дин или 70.838 *ЕУР-а
Пoчетна цена на аукцијској продаји износи: 11.164.000 Дин
Минимум инвестиција у субјект приватизације износи:
6.919.000 Дин
Б) Најзначајнија опрема:

1) Гатар са транспотером 2) Рестуражна пила (1100 0-2) 3) Стружна обличарска брента 4) Аутоматска брента 5)
Камион (FAP)

Укупно земљиште- 52433; Пољопривредно земљиште: (52433) - у државној својини
2004. годину

Исказан у:
Укупни пословни приходи
Укупни пословни расходи

Дин
4.514.000
17.739.000
Најважнији производи/услуге: 1) Производња резане грађе 2) Услужно резање тврдих и меких лишћара
Укупан број запослених: 55; од тога ВСС: 3

**EУР
61.834
242.993

2005. годину

Дин
379.000
16.177.000

**EУР
4.571
195.122

